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11002 - Suveseikluse pähkel 
ehk ainult kõige tugevamatele!  
Selle koha teeb ahvatlevaks see, et siia pääsemine ei ole üleliia 
lihtne! Kunagi elas siin palju inimesi. Viimane veerandsajand 
satuvad siia vaid matkajad ja need, kes nina kepsus maapõues 
tuhnida armastavad.  

Erinevalt teistest sihtpunktidest ei ole võimalik leida ühest ja 
kindlat juhist, kuidas siinse meepotini jõuda. Teekonna pikkuseks 
juhatavad erinevad allikad 5, 8, 10, 15 km. Sõltub kust ja kuidas.  

Rajameister sai teepikkuseks kokku 0,4+6,6km. Sina võid saada 
rohkem. Aga palun ära vähem kindlasti saa. Kindel on see, et 
seda punkti vallutades peab kainet mõistust olema oluliselt enam 
kui tavaliselt.  

Rangelt on keelatud teekond üksi ette võtta! Samuti on keelatud 
häirida kohalike elanike rahu. Palun austa eraomandit!  

Forsseeri veekogu vaid siis, kui sa täie kindlusega tead, et sa 
sellega hakkama saad. Mõttetuid ja uljaid riske ära võta!  

Kui teekond on raske, siis küsimus on lihtne - saarelt leiad 
muuhulgas ühe kiviehitise. Või siis selle varemed. Varemete 
pealt leiad aga 18. sajandisse jääva aastaarvu. See ongi vastuseks. 
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11101 - Pissed-off-course 
Ega muidu poleks mõisnik seda perekonnakalmistut rajama 
hakanudki, aga Põltsamaa kalmistu sakstekabelisse ei mahtunud 
enam mitte üks põrm. No ja kui juba oma kalmistu olemas, siis 
sobis sinna tuua ka teised põrmustunud omaksed. 

Küsime sünniaastat pooleksmurdunud ja kokkuneeditud ristilt. 

11102 - Ise oled põder 
Mõni aasta enne Jossifi surma hakati kogu maal kaunistama 
teederiste ja bussipeatusi. Selleks paigaldati sinna uhkeid 
betoonist kujusid, mis oli modelleeritud mõistagi mõne Stalini 
preemia laureaatide poolt kaugel venemaa sügavuses. Kujud 
valati valmis ühes lõunapoolses vennasvabariigis ja toimetati 
tükkidena meiteni rongiga. Siin pandi kujud kokku ja püsti. Üks 
selline kuju asub unustustehõlma vajununa ühes vallakeskuses 
rahvamaja ees.  

Leia see kuju ja uuri välja, kes tuu on? 

11103 - Gimp ja torn 

Astud sammu, astud kaks, ees on neid veel terve raks. 

Mitu lauajuppi on trepi kõrval lühemal pool? 

11104 - Kui murtud tiivaga lind 
Algselt oli see mõisahoone sümmeetriline, ent 1930. aastatel osa 
hoonest lammutati ja seetõttu on ta täna omapäraselt ühetiivaline. 
Mõisahoone vastas on park, selle taga jõgi, millest üle viiv ja 
viimase sõja ajal purustatud autosild alles 1990ndatel taastati. 

Sillaserval kordub üks kolmekohaline arv, saada see vastuseks.  
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11105 - Ära usu hülge juttu 
Kord olla meite Kalevipoeg jälle Lätis naisi sebimas käinud kuid 
sealse Karutapja käest valusasti naha peale saanud. On täielikult 
mõistetav, et lätlaselt tappasaamise häbi kesvamärjukesega maha 
tulnud pesta. Paraku ei kestnud tugeva mehe jalad pikka matka 
kodu poole ja kivile ta puhkama istunudki. Soe ilm ja rüübatud 
märjuke sundisivanud aga mehepoja silmad looja ja väsinud 
mees jäänud magama. Keset ööd hakanud aga vihma sadama 
ning tõusnud külm tuul. Nüüd mõistnud märg ja külmetav 
Kalevipoeg täie tõsidusega monogaamia ja karskluse eelisi. 
Kiirelt võtnud ta jalad selga ning lipanud koju õdusa kaminatule 
rüppe. Tänapäeval teame vägimehe öiseks puhkepaigaks olnud 
kivi ühe istumise seadme järgi. 

Mis põllukultuur kasvab istumise seadme ümber? (sobib üldnimetus) 

11106 - MTJ 
 

 

 

Vastus (kokku-
kirjutatuna) pildistaja 
selja taga seisva kollase 
masina DIRT LEVELi 
alt.  

11107 - Kadunud juuksed,  
rebitud särgike, kohatu veidike 
Mälestusmärk püstitatakse tavaliselt silmapaistvale isikule ja 
peale tema maisest elust lahkumist. Vähestele vaimuhiiglastele 
või siis poliitmaniakkidele on püstitatud mälestusmärk tema 
eluajal. Ausammas, või siis pigem häbisammas, mida meie 
otsime, on püstitatud noorele ja täies elujõus inimesele 
silmapaistvate saavutuste eest blablabla... Olgem ausad - 
tegelikult tegi ta lihtsalt suu lahti vales kohas ja valel ajal ja 
rääkis tiba valet juttu. Olgu kuidas on, aga oma samba ta sai. 
Valimiste eel ei pidanud kohalik võim sammast aga sündsaks ja 
sammas viidi nähtavalt kohast varjulisemasse paika. 

Tellisseinalt saad teada, kes toetas projekti valmimist. 
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11108 - Värisev rist 
Kuigi esinduslik piirdemüür ja kaarjas värav tõotavad suursugust 
vaatamisväärsust, on kalmistu ise täna külastatavatest 
aadlikalmistutest kõige viletsamas seisus ja kuulsa reeturkindrali 
risti meil näha ei õnnestu. Väga omapärane on aga kabel, mis 
meenutab pigem kartulikeldrit.  

Väravast sisse ja otse edasi minnes leiame ühe vähestest 
hauatähistest, millelt midagi lugeda on. Küsime kaht viimast 
numbrit.  

11109 - Lõrri ja 
Jassi uus auto 
 

 

 

 

Õllemark hooneseinalt? 

11110 - Loss 
Pole vist pikemat legendi vaja kirjutadagi, andmaks üheselt 
mõista, mis kohast on jutt. Vaatamist jätkub siin mitmeks 
tunniks: kirik, turismiinfopunkt, linnamuuseum, kunstigalerii, 
käsiteokoda, pressimuuseum, veinikelder, kohvik... Otsustagu 
igaüks ise, millega ja kui põhjalikult tutvuda.  

Kohalkäigu kinnituseks võib saata neljanda sõna omapärases 
inglise keeles kirjutatud sildilt, mis maakeeli varinguohust 
hoiatab. NB! Avatud kl 18ni!  

11111 - Õelus ja vendlus 
Pahatihti juhtub nii, et kaugelt huvitavana näivad ehitised 
osutuvad kohapeale jõudes hävinuks, hirmsasse võssa mattunuks 
või mis kõige tavapärasem - hirmsate sissesõidukeelu ning 
eravalduse ähvardussiltidega piiratuks. Sestap pole meil kahjuks 
rajameistri poolt algselt plaanitud objektide juurde asja. Seda 250 
aastat tagasi rajatud alleed mööda Põltsamaa jõge ületava silla 
poole sõites tekkis aga rajameistril kergelt kiuslik nostalgia, 
meenutades eelmise aasta Puhtu tammi. Huvitav, kuidas 
lahendavad seiklejad sellel teelõigul üksteisest möödapääsemise?  

Jõe keskel on raudbetoonist tugisambad. Mitu sammast on kahes 
reas kokku? 
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11112 - Läänepoolne 
Siia, kaunile ja korrastatud perekonnakalmistule on teiste 
sugulaste seas maetud ka tuntud keeleteadlane, kes ühena 
esimestest esperanto kasutusele võttis ja selle loojat Zamenhofi 
nõustas, ent siis ise uue ja parema tehiskeele luua otsustas.  

Mida on kujutatud Henriette hauakivil? 

11113 - Lahja liiv toidurikkaks leivaks! 
Kujutad sa ette, et mõni pudel või peegel võib olla vanem kui 
kõik sinu tiimi liikmed kokku? Veel raskem on ette kujutada, et 
selles praegu peaaegu hüljatud paigas kees 200 aastat tagasi 
tõeline elu.  

Oli kuidas oli aga bussipeatuse majakese mälestusmärgi poolse 
külje pudelite arvu tahame me teada. 

11114 - 
Thuja 
 

 

 

 

 

Vastus  
puu sildi 
tagaküljelt. 

11115 - Filister 
...on väikekodanlik, kitsarinnaline ja enesega rahulolev, 
konservatiivne, madala kohanemisvõimega, kultuurivaenulik ja 
rutiini armastav inimene. Nende inimeste kohta, kelle nimed 
sellel ausambal pronksi on valatud, ei saa neid omadussõnu 
kindlasti kasutada. Aga sammas ise on nagu kümned ja kümned 
omasugused: avatud, purustatud, taasavatud, taaspurustatud, 
taasavatud. 

Mis puukoolist pärinevad sambaplatsi taganurkadesse istutatud 
noored elupuud? 
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11116 - Kuri, pahur, lahkusetu, 
ebasõbralik 
Üksikuna küla keskel lagedal väljal kasvav omapärane ülalt 
laieneva tüvega pärn on viimane muistsest hiiest. Kõrvaloleva 
talu kaev andis vett ka siis, kui teised külakaevud kuivaks jäid. 
Vene ajal peatus siin autolahvka, andes inimestele põhjust pärna 
juures kokku saada.  

Puu kõrval paistavad maast armatuurivardad. Mitu neid on?  

11117 - Põrsas kotis 
Tunne oma kaaslasi! 

Nii sepisväravate 
tegemise kui ka 
kirikutorni pikkade 
akende renoveerimisel 
on abiks olnud samad 
inimesed. Kuid ainult 
üks perekonnanimi on 
sama, mis ühel täna 
meiega koos seikleval 
suveseiklejal. Milline? 

 
 
 
 
 
 
 
11118 - Karukünka 
Hiiumaale Kõpu poolsaarele sobib see külanimi märksa paremini 
kui meile hetkel huvipakkuvasse kohta. Paljudes muinaslinnustes 
on säilinud Franz Krulli tehases valatud malmist maakaart 
eelmise vabariigi aegse piiriga. Siinne kaart on küll pooleks 
murdunud, ent pooled on kenasti kokku pandud ja uuele alusele 
kinnitatud.  

Loeme kokku läänepoolsele kaarditükile jäävad muinaslinnused.  
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11119 - Teisikud 
Nende kahe vabadussõja mälestusmärgi vahemaa on linnulennult 
7 km. Mõlemad asuvad kirikute juures. Mõlemad on ühe 
suurusega ning sama tegumoega. Isegi tekst on valdavas osas 
sama. 

Küsime mõlema samba identses tekstis viimast kattuvat tähte 
(peale mida lähevad tekstid lahku) 

11120 - Tee tippu 
Selle pargi rajaja lahkus meie seast kuu aega tagasi. Park, 
tervikuna kui üks mälestusmärk selle mehe elutööle, sisaldab 
endas paljusid monumente auväärt kaasmaalastele. Otsime üles 
pargi rajaja 60. juubeliks istutatud puu. Kui seista näoga selle 
puu sildi poole, jääb 40 m kaugusele selja taha üks teine 
suursugune ausammas. 

Mis on sellel kõige ülemisel kohal oleva inimese eesnimi?  

11121 - Mina teen! 
Kahe aasta tagusel Suveseiklusel Eesti Rahva Muuseumis käies 
jäi silma Eesti kaart, millel kunagise nimega Oktoobri 
põlevkivikarjäär oli paigutatud meile praegu huvipakkuva küla 
kohale. Tegelikult siitkandist mingit kümnete ruutkilomeetrite 
suurust karjääri muidugi ei leia. Kolm kilomeetrit ida suunas on 
mõnusa supluskohaga kruusakarjäär (rajameister soovitab!), ent 
kindlasti tasub külastada külaservas vana maantee ääres olevat 
Vabadussõja monumenti.  

Mitu tervena säilinud piirdeposti ümbritseb monumenti? 

11122 - Kivipurustaja 
August Gailitil on sellise nimega romaanikangelane, meid aga 
huvitab hoopis kivi. Suures osas tükkidekslõhatud ja laialiveetud 
hiidrahnu tagant leiad vihje ühele aadliperele, kellega tänasel 
päeval veel kokku puutuda tuleb. 

Mis aadlipere see on? 
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11123 - Fotojaht 1 
Pildimängus vihjeid ei jagata. 

Küsime algarvu kahe noolega 
sildikeselt. 

 

 
11124 - Siinai mägi 
Intrigeeriva nimega kivi osutus 
looduses üpris tagasihoidlikuks. 
Väärtustame teda sellega, et kivi 
sildi taga ripub kilekotike 
täiendavate legendidega. Autotee 
kulgeb mugavalt otse kivi kõrvalt 
mööda.  

Sealtsamast sildi tagant leiab ka 
kahetähelise kontrollkoodi.  

 
11125 - Köikse suuremad kadakad oo 
meitel 
Eesti jämedaim kadakas ei ole just kiiduväärt seisukorras, seega 
tuleb kasutada juhust ja ta oma silmaga ära vaadata, kuniks teda 
veel on. Liiati et kadaka sildi tagant uusi legende leida võib. 
Autoga on soovitav läheneda edela poolt, ent ka sealt on 
olenevalt auto läbivusest kuni mõnedsajad meetrid jalgsimatka. 
Parmude vähesuse üle ei pea kurtma.  

Vastuseks tähed sildi tagant. 

11126 - Monned head rohhud täeda 
antakse 
Siin trükiti esimest eestikeelset, peamiselt meditsiinilisi 
nõuandeid sisaldavat nädalalehte, mis muuhulgas sisaldas 
üleskutseid liigjoomise, ebausu ja rumaluse vastu. Kunagine 
karjamõisa meierei vundament on võssa kasvanud ja 
mälestuskivi ei ole kuigi kerge üles leida. Katsume pererahvast 
mitte häirida ja sõstrapõõsastest näpud eemal hoida ;) 

Kui näoga mälestustahvli poole seista, siis mis puud kasvavad 
kivist paremal? 
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11127 - Lõbujanu 
Neogooti stiilis kaunist mõisahoonet ilmestavad sakilised 
müüriservad ja kaheksakandiline nurgatorn. Mõisapargist 
läbivoolav jõgi on värskelt korrastatud, sellele on kujundatud 
põnevaid tiigikesi ja kärestikke.  

Nimi mõisahoone küljes olevalt oranzilt postkastilt number 1?  

11128 - Elukangas 
Eestimaa südames loodi 1988. aastal paik, kuhu iga eestlane saab 
tuua kivi, millesse ta on pannud oma leina represseeritud omaste 
pärast.  

Küsime Vjatka vangilaagris vähem kui aastasena hukkunud 
Eduard E. perenime.  

11129 - Respect! 
Me teame temast järgnevat:  

 Oli kirikuõpetaja  
 Oli Eesti 

Rahvusliku 
liikumise üks juhte  

 Oli Eesti Rahva 
Muuseumi 
rajamise üks juhte  

 Lõpetas Tartu 
Ülikooli  

 Omas osalust 
Postimehes  

 Oli tugev 
harrastusajaloolane 

 Oli Eesti 
Kirjanduse seltsi 
esimees  

 Osales Õpetatud 
Eesti Seltsi 
tegevuses 

 

 

Mälestustoa põhjanurga ligidal jalgtee ääres kasvab 5-haruline 
puu. Mis puu see on? 
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11130 - Ilus oled, isamaa! 
Väga mitmekülgsete huvidega ja mitmel alal tegutsenud Eesti 
rahvusliku liikumise tegelane, kes muuhulgas tegi katse hakata 
välja andma esimest eestikeelset entsüklopeediat. Otsime üles 
tema sünnikohta tähistava kivi ja loeme kokku, mitu A-tähte on 
sellel olevas tekstis. Seejärel otsime üles lähikonnas talle 
püstitatud ausamba. Selle juurest paistab pargisaarele viiv sillake. 
Mitu A-tähte on selles sillas?  

Liidame need arvud kokku.  

11131 - 
Fotojaht 2 
Pildimängus vihjeid  
ei jagata. 

 
 
Eesnimi putka 
paremalt küljelt? 

11132 - Taevatrepp 
"Küllap järjekordne mahajäetud ja lagunev tüüpprojekti järgi 
ehitatud õigeusu kirik", arvasin ma selle pühakoja poole sõites. 
Üllatuseks on aga see romantilise külakalmistu kõrval paiknev 
kirik võrdlemisi heas korras ja - ennäe - teenistusigi peetakse.  

Küsime järgmise teenistuse toimumiskuupäeva (kujul ppkk). 

11133 - RENOVATVM ANNO MDCCLXII 
Nurmekunna muinaskihelkonna keskusse rajatud kiriku kõrge 
torni tipus on ainulaadsel moel nii rist kui kukk. Siin kirikus on 
asutatud taasiseseisvumisaja esimene partei. 

Altaripoolsel välisseinal on raskestiloetav kiri kiriku 
renoveerimise aastaarvuga. Mis on selle teksti esimene sõna? 
NB! Öösel vastuse leidmine raskendatud!  

11134 - 
Fotojaht 3 
Pildimängus vihjeid  
ei jagata. 

Mitu lampi on 
puurmani suunal? 
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11135 - Mida Sass ei õpi, seda... 
Üldrahvaliku ja rahvusliku aktsioonina alanud korjanduse 
eesmärgiks oli asutada maarahvale mõeldud õppeasutus 
kihelkonnakoolis omandatud hariduse täiendamiseks. Paraku 
saatsid asutamisprotsessi eestlaslikud tülid ja vaidlused. 
Venestamispoliitika surve all tuli kool viimaks avada vene 
õppekeelega, mis loomulikult tekitas sügava pettumuse.  

Koolihoone õuel seisab omapärane kettkarussell. Loeme kokku 
selle võllil oleva hammasratta hambad. Vastuse leidmine nõuab 
kas saledaid käsi või teatavat geomeetrilist üldistusvõimet.  

11136 - Don't shoot the messenger! 
Kunagi oli see mõis oma valduste ulatuselt Liivimaa suurimaid. 
Tuntuim siinne mõisahärra oli saanud tsaarilt korralduse alati tõtt 
rääkida, paraku ei olnud see tõde iga kord kuulajale meeltmööda. 
Venemaa esimese, tsaarile vastuvõetamatu põhiseaduse eelnõu 
koostamise eest pisteti vaene mees türmi, kust ta aastate pärast 
nõdrameelsena koju naases. Nõdrameelsete koduks on 
mõisahoone nüüd juba pea terve sajandi. 

Mitmest armatuurivardast koosneb mõisaõuelt lõuna poole viiv 
trellitatud jalgvärav?  

11137 - 
Fotojaht 4 
Pildimängus vihjeid ei 
jagata. 

Eesnimi putka paremalt 
küljelt? 

 
11138 - Sangpool, Mummalhabe, Kihv 
Erinevalt tuulikust (mida on näinud igaüks) on mõisahoone 
pargipuude varju peitunud. See oli omal ajal üks Eesti 
esinduslikumaid mõisaparke, paraku on kunagisest hiilgusest 
tänaseks vähe säilinud. 10 aastat tagasi renoveeritud hoones on 
lasteaed.  

Mitmele jalgrattale leidub parkimiskoht lasteaia ukse ees?  
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